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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 378/22 

w dniu 5 maja 2022 r. 
 
 
 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 
 
2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń ZWM w dniach 18 stycznia i 14 

kwietnia 2022 r.  
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do „Projektu aktualizacji 

założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla Miasta Limanowa na lata 2022-2025”. 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Małopolskiemu 
Szpitalowi Ortopedyczno – Rehabilitacyjnemu im. prof. B. Frańczuka na 
oddanie w najem części nieruchomości położonej w Krakowie przy al. 
Modrzewiowej 22. 

 
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w 

drodze przetargu części powierzchni nieruchomości Szpitala 
Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy ul. Kapelanka 60. 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wstępnego projektu podziału 
nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Kocmyrzowskiej. 

 
7. Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników spółki Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w 
Nowym Sączu s p. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Nowym Sączu. 
 

8. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia 
Centrum Business in Małopolska w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy dotyczącej udzielenia 
pomocy finansowej na rzecz Gminy Korzenna na odbudowę 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. 
 

10. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Aktywna Mogielica na Nartorolkach III ,,Uphill” złożonego przez 
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UKS ,,WIERCHY” ZALESIE na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

11. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Łączy nas piłka - spełniaj piłkarskie marzenia” złożonego przez 
Stowarzyszenie Akademia Mistrzów Cracovia na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

12. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „IV Memoriał im. Legionistów Podhalańskich - biegi przełajowe i 
zawody strzeleckie” złożonego przez Ludowy Zespół Sportowy 
"Szarotka" Chochołów na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

13. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „XIX Ogólnopolska Licealiada w koszykówce chłopców” złożonego 
przez Uczniowski Klub Sportowy Badmin Gorlice na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

14. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Siedemdziesięciolecie istnienia Ludowego Klubu Sportowego 
"Strumień" Polanka Wielka.” złożonego przez Ludowy Klub Sportowy 
"Strumień" na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

15. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „XIII Spotkanie Szachowe na Myślenickim Rynku” złożonego przez 
Myślenicka Akademia Talentów na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

16. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji wpisu Gminnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Kęty na lata 2016-2026 do Wykazu programów 
rewitalizacji gmin województwa małopolskiego. 

 
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu o stanie województwa 

małopolskiego za rok 2021. 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu 
uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Osiek na lata 2022-
2030 ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia 
polityki przestrzennej w województwie określonych w Strategii Rozwoju 
Województwa „Małopolska 2030”. 
 

19. Informacja o realizacji Małopolskiego Planu Inwestycyjnego na lata  
2015 - 2023. 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 134/15 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie 
ustalenia składu podmiotów delegujących przedstawicieli do Komitetu 
Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa 
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Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz określenia wymagań dla tych 
przedstawicieli. 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 550/15 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie 
ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 
22. Podjęcie postanowienia w przedmiocie połączenia spraw: FE-

I.3160.5.2022 oraz FE-I.3160.9.2022 do łącznego rozpoznania i 
rozstrzygnięcia pod sygnaturą FE-I.3160.5.2022.  

 
23. Informacja w sprawie wydłużania terminów realizacji projektów 

objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO 
WM). 

 
24. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu 

RPMP.07.02.04-12-0080/18 pn. Budowa parkingu przesiadkowego w 
formule „Parkuj i jedź” przy linii kolejowej E30 w miejscowości 
Krzeszowice realizowanego przez Gminę Krzeszowice. 
 

25. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  
nr RPMP.04.05.02-12-0300/18 pn. „Rozwój infrastruktury i zaplecza 
transportu zbiorowego w gminie Proszowice - etap I - budowa 
systemów park&ride i bike&ride”. 

 
26. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu  

nr RPMP.04.04.01-12-0201/18 pn. Ograniczenie niskiej emisji w Gminie 
Michałowice II realizowanego przez Gminę Michałowice. 

 
27.  Informacja sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 

RPMP.11.02.00-12-0794/17 pn. Adaptacja Dworku Dietla do nowych 
funkcji społecznych, realizowanego przez Gminę Klucze. 
 

28. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 
RPMP.04.04.01-12-0280/18 pn. Program ograniczenia niskiej emisji dla 
Gminy Niepołomice – etap 2. 
 

29. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 
RPMP.03.01.01-12-0476/17 pn. Kompleksowe przygotowanie terenów 
inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta 
Przyszłości realizowanego przez Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka 
Akcyjna. 
 

30. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 
RPMP.04.04.03-12-0162/17 pn. Wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe w 
gospodarstwach domowych na terenie Gminy Biały Dunajec. 
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31. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 
RPMP.12.01.02-12-0449/17 pn  „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja 
Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie” 
realizowanego przez Beneficjenta: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny 
w Andrychowie. 
 

32. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 
RPMP.11.04.00-12-0126/18 pn. Rewitalizacja miasta Słomniki poprzez 
inwestycje w infrastrukturę społeczną i gospodarczą, realizowanego 
przez Gminę Słomniki. 
 

33. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 
RPMP.04.01.01-12-1100/17 pn. Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii 
Małopolski. 

34. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu nr 
RPMP.06.03.02-12-0468/16 pn. Budowa wodnego placu zabaw w Parku 
Zdrojowym realizowanego przez Gminę Rabka – Zdrój. 
 

35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 2232/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 04 grudnia 2018 roku w sprawie 
wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.04.01-12-0201/18 pn. 
„Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Michałowice II” złożonego przez 
Gminę Michałowice, znajdującego się w Wykazie projektów 
zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 w ramach trybu pozakonkursowego  
- Projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

 
36. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr 

RPMP.13.03.00-12-0008/22 pn. „Opracowanie i przygotowanie strategii 
terytorialnej ZIT (Planu Działań ZIT) dla Podhalańskiego Obszaru 
Funkcjonalnego na lata 2021 - 2027” złożonego przez Stowarzyszenie 
Podhalański Obszar Funkcjonalny, w ramach trybu pozakonkursowego, 
Działanie 13.3 Przygotowanie Strategii dla ZIT 2021-2027 w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020. 
 

37. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa 
Małopolskiego Nr 180/16 z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia 
„Książek procedur” dla działań: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w 
ramach inicjatywy Leader, 4.3 „Wsparcie na inwestycje związane z 
rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa dla typu 
operacji „Scalenia gruntów”, 7 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na 
obszarach wiejskich” realizowanych w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
 

38. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały ZWM Nr 1482/10 z dnia  
9 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia „Książki procedur”, dla Działań: 
„Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem  
i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa. Schemat I – Scalanie gruntów; 
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Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”, 
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, „Odnowa i 
rozwój wsi”, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, „Wdrażanie 
projektów współpracy”, „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, 
nabywanie umiejętności i aktywizacja” oraz dla przeprowadzenia 
konkursu na wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej 
strategii rozwoju, realizowanych w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
 

39. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 355/17 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie 
przyjęcia „Książek procedur” w ramach działań objętych priorytetem 4 
„Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w 
Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020. 
 

40. Informacja w sprawie projektu nr MRPO.04.03.01-12-009/11 (w zakresie 
wniosku Strony o przeprowadzenie rozprawy administracyjnej). 
 

41. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 610/21 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie 
powołania Pełnomocnika Zarządu Województwa Małopolskiego do 
spraw Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i określenia zakresu 
jego pełnomocnictwa. 
 

42. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania rocznego z 
realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). Sprawozdanie roczne za 
2021 rok. 
 

43. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Aneksu nr 6 do Porozumienia Nr 
IXA/459/ZPO/15 z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie powierzenia 
realizacji zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pomiędzy Instytucją 
Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 a Instytucją Pośredniczącą – 
Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. 

 
44. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na 

realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Profilaktyka i 
przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym w 
2022 r.” 
 

45. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Związku 
Nauczycielstwa Polskiego o wpis Niepublicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego „Nauczyciel” Związku 
Nauczycielstwa Polskiego ZG do rejestru ośrodków, w których mogą 
odbywać się turnusy rehabilitacyjne.  

 
46. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Marii Ustupskiej - 

Kaźmik prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „Maria” 



Strona 6 z 11 

 

Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny w Zakopanem, o wpis do 
rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy 
rehabilitacyjne. 
 

47. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku DOMS Sp. z o. o. z 
siedzibą w Zakopanem, o wpis Domu Wczasowego „Hyrny” w 
Zakopanem do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się 
turnusy rehabilitacyjne. 

 
48. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. CAPITAL OF CHILDREN złożonego przez FUNDACJA JMP - 
INSPIRACJE W EDUKACJI na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

49. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. VII Dąbrowskie Spotkania Kliniczne: Zdrowie mężczyzny – w 
codziennej pracy lekarzy praktyków złożonego przez Fundacja Troska i 
Wiedza Powiśla Dąbrowskiego na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

50. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. RuszSię do sportu! złożonego przez Fundacja "RuszSię!" na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

51. Informacja w sprawie realizacji przez Szpital Specjalistyczny im J. 
Śniadeckiego w Nowym Sączu dwóch zadań z Budżetu 
Obywatelskiego. 

 
52.  Informacja w sprawie wniosku Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla 

w Krakowie dotyczącego rezygnacji z zakupu i montażu rezonansu 
magnetycznego oraz wprowadzenia nowych zadań do budżetu MW na 
rok 2022. 

 
53. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 
obszarze ratownictwa i ochrony ludności z zakresu ratownictwa 
wodnego w 2022 r. 
 

54. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert 
na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 
obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. „Małopolska 
Pszczoła” w 2022 r. 
 

55. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu pn. „Małopolskie 
świetlice wiejskie 2022” skierowanego do gmin z terenu województwa 
małopolskiego. 
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56. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Działamy razem na rzecz społeczności lokalnej, złożonego przez 
Stowarzyszenie ADSUM w Rzepienniku Biskupim na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

57. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Strażak Ratuje - techniki nurkowe stosuje” złożonego przez 
Ochotniczą Straż Pożarną w Podegrodziu na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
58. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1069/05 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie 
nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu 
krakowskiego Województwa Małopolskiego. 
 

59. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1070/05 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie 
nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze powiatu brzeskiego 
Województwa Małopolskiego. 
 

60. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych. 

 
61. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Krakowie pełnomocnictwa w zakresie 
gospodarowania ruchomościami. 

 
62. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzewa na 

terenie nieruchomości przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie w 
posiadaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. 
 

63. Informacja w sprawie postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie o 
skierowaniu sprawy o sygn. akt IX GC 666/21 z powództwa 
Województwa Małopolskiego – Zarządu Dróg Wojewódzkich w 
Krakowie przeciwko firmie Trakcja S.A. oraz PEUiM Sp. z o.o. (Grupa 
Trakcja) o wartości przedmiotu sporu 2.337.202 zł oraz sprawy o sygn. 
akt IX GC 21/22 z powództwa ww. firm przeciwko Województwu 
Małopolskiemu – Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Krakowie o zapłatę i 
ustalenie - wartość przedmiotu sporu 5.353.151,00 zł, do mediacji przed 
Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej 
Polskiej oraz o ewentualnych propozycjach ugodowych. 

 
64. Podjęcie uchwały sprawie przekazania klimatyzacji Emerson Liebert 

HPSE10 oraz dwóch szaf serwerowych HP 11642 1075mm Pallet Rack 
na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera Sp. z o. o. z 
siedzibą w Krakowie. 
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65. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Programu 
Ochrony Środowiska dla Miasta Tarnowa na lata 2022-2028 ze strategią 
krótkoterminową na lata 2022-2024”. 

 
66. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Mechanizmu współpracy 

koordynacji w zakresie uczenia się przez całe życie dla Województwa 
Małopolskiego”. 

 
67. Przyjęcie materiałów na LIV Sesję SWM w dniu 30 maja br.  

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/206/19 Sejmiku 

Województwa Małopolskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie 

przyjęcia statutu Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym 

Sączu, instytucji kultury województwa małopolskiego. 

 

68. Podjęcie uchwały sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 
projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XVI/206/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z 
dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia statutu Małopolskiego 
Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, instytucji kultury 
województwa małopolskiego. 
 

69.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany umowy z dnia 19 grudnia 2019 
roku w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności 
Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów oraz programu jego 
działania. 
 

70. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 301/22 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie 
wskazania przedstawicieli Województwa Małopolskiego do Rady 
Muzeum przy Muzeum Armii Krajowej im. gen. Fieldorfa „Nila” w 
Krakowie. 
 

71. Informacja w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej dla instytucji 
kultury województwa małopolskiego. 
 

72. Informacja w sprawie zwiększenia pomocy finansowej na rzecz Gminy 
Miechów w 2022 r. z przeznaczeniem na działalność Biura Wystaw 
Artystycznych „U Jaksy” w Miechowie. 
 

73. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Powitanie Lata 2022 - organizacja XI ŚWIĘTOJANEK w DOLINIE 
KRÓLÓWKI złożonego przez Stowarzyszenie Dolina Królówki na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

74. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Spotkanie z folklorem „Na Przydrożku” przez Stowarzyszenie 
Kulturalne "Siennieńskie Wzgórza" na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 



Strona 9 z 11 

 

 
75. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. Wydanie monografii pt.: "110 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Siedlcu" złożonego przez Ochotnicza Straż Pożarna w Siedlcu na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

76. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Dla społeczności polsko-ukraińskiej na Orawie złożonego przez 
STOWARZYSZENIE LIPNICA WIELKA NA ORAWIE na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

77. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Bobowskie motywy - koronka klockowa złożonego przez 
Stowarzyszenie Twórczości Regionalnej w Bobowej na podstawie art. 
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
78. Informacja w sprawie wprowadzenia nowego wieloletniego zadania pn. 

„Kultura Futura – Interdyscyplinarne Biennale Sztuki i Techniki 
Przyszłości” do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanego przez 
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. 
 

79. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Turystyka aktywna w Powiecie Limanowskim - edycja 2022 
złożonego przez Lokalną Organizację Turystyczną Powiatu 
Limanowskiego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

80. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny 
ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze działalności 
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz 
upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji pod 
nazwą: „BO Małopolska 2022”. 

 
81. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 

pn. „Działania pomocowe Wolontariatu Św. Eliasza dla uchodźców 
wojennych  
z Ukrainy” złożonego przez Wolontariat św. Eliasza na podstawie  
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

82. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Witamy i pomagamy – zakupy” złożonego przez Stowarzyszenie 
SURSUM CORDA na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

 
83. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy 

Województwem Małopolskim a Gminą Stary Sącz dotyczącego 
powierzenia Gminie Stary Sącz realizacji zadania własnego 
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Województwa Małopolskiego pn. „Małopolski Dzień Samorządu 
Terytorialnego – Stary Sącz 2022 r. 
 

84. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu przez Województwo Małopolskie 
od Nowej Sceny Sp. z o.o. usług promocyjnych podczas i w związku z 
wydarzeniem pn. Festiwal Piękna 2022 w ramach, którego 
organizowane są trzy konkursy: Miss Polski, Miss Supranational i 
Mister Supranational; które odbędą się w dniach 15-17 lipca 2022 r. w 
Nowym Sączu. 
 

85. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Małopolskiego na 2022 rok w działach 750, 758, 801, 853, 854. 
 

86. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 7/22 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie 
przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych województwa 
uprawnień do zaciągania zobowiązań. 

 
87. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty LUDOWEGO KLUBU 

SPORTOWEGO "PIAST" ŁAPANÓW pn. ,,44 mecze na 44-lecie klubu 
LKS Piast Łapanów” złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert 
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie.  
 

88. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Klubu Sportowego 
"Zakopane" pn. ,,Małopolska Piłkarska Przedszkoliada” złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

89. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Sprawne 
Wspinanie pn. „Adventure Therapy” złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

90. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji na Rzecz 
MDSM  
w Oświęcimiu, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 
 

91.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Radłowskiego Forum 
Rozwoju pn. „Prof. Franciszek Ziejka dla Radłowa – Koncert pamięci”, 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

92. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji „AUXILIUM” 
pn. „Centrum koordynacji wolontariatu i wsparcia wolontariuszy 
działających na rzecz uchodźców w subregionie tarnowskim” złożonej 
z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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93. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Forum 

Rozwoju Regionalnego w Zabawie pn. „Z pomocą Ukrainie” złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
94. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 

SURSUM CORDA pn. „Witamy i pomagamy – noclegi” złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 
95. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Koła Gospodyń 

Wiejskich w Woli Lubeckiej pn. „ENO-MAJÓWKA NA KOKOCZU” 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

96. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 
Przyjaciół Wsi Sędziszowa i Okolic pn. „Poznajemy się i poznajemy 
Małopolskę - integracja z uchodźcami z Ukrainy” złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

97. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Koła Gospodyń 
Wiejskich w Skrzynce pn. "Krewkie Skrzynki". Jubileuszowa Majówka 
Integracyjna w Skrzynkach złożonej z pominięciem otwartego konkursu 
ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie. 
 

98. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Oleśnie pn. Obchody 100. Rocznicy powstania Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Oleśnie złożonej z pominięciem otwartego konkursu 
ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie. 
 

Wolne wnioski, sprawy bieżące.  
 


